
 
 

Bijdrage Raadsvergadering 22 juni 2021 

Voorzitter 

De fractie van Gemeentebelangen is tevreden over het gevoerde beleid het afgelopen jaar. Een jaar waarin 

veel improvisatie nodig was.  Corona heeft ons in de greep gehouden, doch ondanks vele beperkingen zijn we 

er als gemeente Oosterhout tot op heden goed doorheen gekomen. 

Complimenten zijn hier op zijn plaats voor de organisatie, het bestuur, de griffie en de raad. 

Voorzitter met Uw goedvinden zal de fractie van Gemeentebelangen alle voorliggende nota’s in een bijdrage 

verwoorden. 

Als eerste het jaarverslag en de jaarrekening 2020. 

Een overschot van 8.5 miljoen in een moeilijke periode geeft aan dat we op een goede en juiste manier het 

bestuur over de gemeente vorm hebben gegeven.  De grote incidentele financiële voordelen zien we bij de 

inkomensregelingen. Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats. We zijn er nog niet. 

Ook de algemene uitkering is hoger dan verwacht, maar juist ook die uitkering is incidenteel.  Een overschot op 

het begrotingssaldo van ruim 1.2 miljoen, daar hebben we invloed op gehad en dat is positief uitgevallen. 

Maar er zijn ook financiële tegenvallers en dat baart ons toch wel zorgen.  We hebben hier al eerder met elkaar 

over gesproken, een tegenvaller van 1.5 miljoen op de Hulp in de Huishouding.  Het landelijk beleid met 

betrekking tot de maandelijks eigen bijdrage van € 19.00 is hiervan een van de oorzaken.  De financiën van de 

jeugdzorg lijken we in de hand te krijgen met een tekort van                 € 500.000.  Dit bedrag was de afgelopen 

jaren vele male hoger.  

Bij de afvalinzameling zien we een positief saldo van ruim 1 miljoen en bij de riolering ruim € 254.000.  Goed 

dat dit is gestort in de egalisatievoorziening. Bij de hoogbouw zien we dat de bewoners de oranjezakken op de 

balkons dienen te bewaren tot de ophaaldag.  Graag zien we een aanbeveling om hier tot een andere 

inzameling te komen. 

 

 

Voorzitter 

De Concernrapportage. 

De fractie van Gemeentebelangen is tevreden over de uitkomsten van de 1e concernrapportage. Een verwacht 

overschot van ruim 1 miljoen over 2021.  De fractie van Gemeentebelangen kan akkoord gaan met de 

voorgestelde besluiten met betrekking tot de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de 

vastgestelde begroting. 

 

Saldobestemming 

Met een positief saldo van ruim 8 miljoen is het goed om te kijken welke investeringen we hiermee gaan doen 

het komende jaar.  Ook in tijden dat het wat minder gaat moeten we blijven investeren.  Voor een bedrag van 

bijna € 600.000 zijn specifieke doelen bestemd. De fractie van Gemeentebelangen kan akkoord met deze doel 

bestemmingen.  U stelt voor een bedrag van bijna 8 miljoen te storten in de vrij reserve.  U geeft in de 

perspectiefnota aan hoe deze gelden te bestemmen. Wij komen daar later op terug. 



 
Corona Impact Analyse 

Fase 2 van de Corona Impact Analyse. Complimenten zoals dit is opgepakt en verwoord in een uitzending 

vanuit de Bussel.  In meerdere sessies is gesproken met de jeugd, de samenleving, economie en arbeidsmarkt. 

In het besluit geeft U vanuit de analyse een breed scala aan van waaruit de voortvloeiende prioriteiten komen.  

U vraagt ons deze te (her) bevestigen.  Tevens geeft U aan welke bedragen U hiervoor wilt gaan inzetten.  

Voorzitter 

Uit de gehouden analyse blijkt dat we in een zeer lastige periode zijn beland. Maar we moeten samen verder 

en daar heeft U de volledige steun voor van de fractie van Gemeentebelangen. De bedragen die U voor het 

herstel wilt gaan inzetten kunnen wij onderschrijven. De fractie van Gemeentebelangen brengt het bestuur 

graag in een positie waarin ze kunnen handelen en daarbij wensen wij U als college en organisatie veel succes. 

 

 

Perspectiefnota 

De fractie van Gemeentebelangen wil het College sterker in positie brengen door extra middelen beschikbaar 

te stellen.  Als we dit willen bereiken gaan we dit doen in gezamenlijkheid, oppositie en coalitie. 

De fractie van Gemeentebelangen gaat op hoofdlijnen in op de aan ons voorgelegde perspectiefnota. 

- Economie 

- Woningbouw 

- Mobiliteit 

- Klimaat 

- Veiligheid 

Daarnaast gaan we enkele specifieke zaken benoemen. 

Economie 

Er ontstaan vele regionale initiatieven om ons heen. Als gemeente Oosterhout nemen we deel aan meerdere 

gemeenschappelijke regelingen en Dienst Verlening Overeenkomsten.  Maar daarnaast ontstaan er initiatieven 

zoals de Regionale Investering Agenda en het Sterken Steden Plan van vijf West Brabantse Steden.  Samen zijn 

we sterk, dat klopt, maar vergeet hierbij niet onze eigen identiteit.   Oosterhout heeft een sterke positie, we 

liggen aan vaar- en snelwegen en hebben weliswaar een beperkte, maar toch ook een spoorverbinding en 

verbreding van de A27 vanaf knooppunt Hooipolder tot het knooppunt Annabos. Over dat laatste hebben wij 

als fractie van Gemeentebelangen een duidelijke mening, blijf in gesprek met de overheden met betrekking tot 

een spoorverbinding Breda – Utrecht en verbreding van de A 27.   Wij brengen U als College graag in een 

positie waar we aan de knoppen kunnen draaien en als daar middelen voor nodig zijn, dan kunt U op onze 

steun rekenen. 

Woningbouw.  

Er is een groot woningtekort, dat weten we. Maar hebben we ook weleens stil gestaan bij de oorzaak van dit 

tekort.  De huidige woning schaarste zou men zonder meer woningnood kunnen noemen. Er is duidelijk sprake 

van een crisissituatie met ernstige gevolgen voor vooral de jongeren.   Het vorenstaande geeft duidelijk aan dat 

we moeten bouwen naar behoefte. We hebben geen tekort aan appartementen en dure vrijstaande en twee 

onder een kap woningen.  Nee we hebben een tekort aan woningen voor onze jongeren en de ouderen.  Als we 

hierop inspelen dan komt een doorstroming op gang.  Sneller bouwen, modulair en circulair, de traditionele 

bouw gaat plaatsmaken voor industriële bouw.  Het stenen stapelen is voorbij. Let op de ontwikkeling in ons 

buitengebied, vele hectare landbouwgrond worden momenteel verkocht in kleinere percelen van variërend 



 
tussen de 500 en 1000 vierkante meter. Houdt hier de vinger aan de pols, de fractie van Gemeentebelangen 

heeft dit reeds eerder onder de aandacht gebracht, actieve grondpolitiek en gebruik maken van de Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten.  Gezien de komende tekorten op onze begroting dient dit de nodig aandacht te 

krijgen. Benoem in het nieuwe college 2022/2026 een strategische medewerker en daarnaast een wethouder 

Bouwen (RO) en Wonen in een portefeuille.  Als hier middelen voor nodig zijn, dan vindt U Gemeentebelangen 

aan Uw zijde. 

Mobiliteit 

Mobiliteit hangt zeer nauw samen met onze toekomstige plannen voor woningbouw. Decennialang hebben we 

eerst gebouwd en daarna een invulling gegeven aan de infrastructuur. En juist daar plukken we nu de wrange 

vruchten van.   Het Oosterhoutse wegennet slipt op meerdere plaatsen dicht.  De fractie van 

Gemeentebelangen dringt erop aan om een andere keuze te maken bij de inrichting van onze mobiliteit 

vraagstukken.  Eerst een goede infrastructuur en dan bouwen. Bij de toekomstige plannen zullen we daar ook 

de nadruk op leggen. We zien met belangstelling de mobiliteitsvisie en de toekomstige woningbouwplannen 

tegemoet.   En ook hiervoor geld als er middelen nodig zijn dan vindt U Gemeentebelangen aan Uw zijde. 

Klimaat 

De komende jaren zullen in het teken staan van de klimaatadaptatie.  Er gaan vele middelen nodig zijn om aan 

de doelstellingen en afspraken te kunnen voldoen.  We hebben het dan over wind- en zonenergie en de 

warmtevisie.  Met betrekking tot wind en zon hebben we al meerdere keren met elkaar gesproken. We zijn 

tevreden over het plan om het zonnepark in eigen beheer te gaan inrichten en exploiteren.  Blijf wel in gesprek 

met de omwonenden. Dan de warmtevisie, we staan aan het begin van een grote verandering, maar de tijd 

loopt door. Kom tijdig met plannen en betrek hierbij in een vroeg stadium onze inwoners.  Met betrekking tot 

de duurzaamheidslening dienen we samen met de VVD en D66 een motie in. Het gaat om het leveren van 

maatwerk voor eigenaren van woningen, die met de nodige inspanningen om hun huis te isoleren niet aan de 

label A of B kunnen komen. 

We hebben ook nog een opgave in onze binnenstedelijke gebieden, het woord hitte stress is een modewoord 

geworden.  Eerder is in deze raad gesproken over het Groenfonds. Het Groenfonds wordt nu gevoed door 1% 

bovenop de uitgifteprijs van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen. De gelden kunnen nu alleen 

ingezet worden in het buitengebied. Een op 23 april 2019 ingediende motie door de VVD en D66 met het 

verzoek om deze gelden ook in te zetten voor vergroening in de binnenstedelijke gebieden. Graag horen wij 

van de wethouder hoe het staat met de uitvoering van deze motie. Het grondfonds dateert van 14 juli 2009 en 

kan wel een update gebruiken.  Enkele voorbeelden uit de praktijk, Boomspiegels, aanleggen geveltuintjes, 

stedelijke infiltratiestroken, stedenbouwkundige schaduwvoorzieningen etc.  Kortom Groen/Blauwe netwerken 

en Veerkrachtige steden. De concept omgevingsvisie van de Provincie Noord-Brabant biedt de mogelijkheid om 

bij toepassing van Ruimte voor Ruimte plannen gelden te storten in een gemeentelijk groenfonds.  Wat is 

hierover de mening van de wethouder. 

Voorzitter 

Jarenlang wordt er binnen de gemeente Oosterhout gewerkt met een Integraal Huisvesting Plan voor het 

onderwijs.  Elk jaar wordt dit aangevuld met gelden vanuit het overschot van de jaarrekening. De fractie van 

Gemeentebelangen stelt een andere werkwijze voor.   We zien veranderingen in het onderwijs, toename van 

het aantal leerlingen (door de vele nieuwbouw de komende jaren) en onderwijs gebouwen die aan vervanging 

toe zijn. De fractie van Gemeentebelangen stelt voor een visie op te stellen met daarin meegenomen, de 

verwachte leerlingaantallen en de vervanging c.q. nieuwbouw van de onderwijsgebouwen.   Vervolgens aan de 

hand van de uitkomsten van deze visie jaarlijks te bepalen welke bedragen benodigd zijn voor een toekomstig 

goed aanbod van onderwijs binnen de gemeente Oosterhout en dat bedrag op te nemen als afzonderlijk post in 

de begroting. 

Veiligheid en Drugsoverlast 



 
De fractie van Gemeentebelangen vraagt nogmaals de aandacht voor de openbare orde en veiligheid. Er 

bereiken ons signalen van onveilige plaatsen in onze gemeente, waarbij het gebruik van drugs en lachgas aan 

de orde van de dag is. 

Voorzitter 

Samenvattend en afsluitend 

De fractie van Gemeentebelangen is tevreden over het gevoerde en voorgestelde beleid. Enkele 

aandachtspunten hebben we meegegeven in onze bijdrage en verwachten daarop in de 1e termijn een reactie 

vanuit het College. In 2e termijn komen we daar nader op terug. 

 

Tot zover 1e termijn 

 

 

 

 

 

 


